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VEÍCULO: SITE PONTO DE PAUTA            DATA: 23.04.14 
Solenidade na CMN comemora 10 anos da Editora Jovens Escribas 
 

 
Fotos: Marcelo Barroso 

 
 Postado as 16h14 | 23.04.2014 
 
Fotos: Marcelo Barroso 
 
Em sessão solene, a Câmara Municipal de Natal comemorou os 10 anos da Editora 
Jovens Escribas. Na ocasião, foi feita a entrega de diploma aos membros do conselho 
editorial pelos relevantes serviços prestados à cidade de Natal, além de honrarias 
aos escritores que apoiam a iniciativa. 
 
Júlia Arruda, que é vice-presidente da Frente Parlamentar de Incentivo ao Livro, 
Leitura, Literatura e Bibliotecas e propositora, falou sobre a importância da 
homenagem. “O Legislativo Natalense tem imensa satisfação de expressar seu 
reconhecimento à Editora Jovens Escribas em pleno Dia Mundial do Livro, tendo em 
vista que a literatura potiguar está em ascensão e isso se deve em parte ao 
pioneirismo deste trabalho”. 
 
A editora surgiu por meio de quatro amigos que resolveram se unir para viabilizar a 
publicação de seus próprios livros e não imaginavam que, anos mais tarde, a editora 



 

se tornaria referência no segmento. Até o momento foram publicados 36 títulos. 
 
“Fui colega de trabalho do escritor Carlos Fialho, quando atuava como publicitária, e 
acompanhei a criação do empreendimento, idealizado também por Daniel Michoni, 
Patrício Jr. e Thiago de Góes”, recordou Júlia. “Estou feliz em vê-los com o 
entusiasmo e ousadia de sempre. Desejo vida longa ao trabalho da Jovens Escribas”, 
completou. 
 
Além de viabilizar a publicação de escritores locais e apresentar a literatura potiguar 
ao resto do país, a editora realiza anualmente um programa de incentivo à leitura 
em escolas municipais e particulares de Natal. Trata-se da Ação SESC de Leitura, que, 
inclusive, também conta com a participação da Câmara Municipal por meio do 
Programa Escola na Câmara. 
 
Carlos Fialho, do conselho editorial da Jovens Escribas, disse que o grupo vai ampliar 
suas ações e continuar o diálogo com outras entidades empenhadas na promoção da 
cultura. “Agradecemos pelas manifestações de apreço e dizer que nos sentimos 
gratificados por contribuir para que mais pessoas decidam se aventurar no 
auspicioso, encantador e divertido hábito da leitura”, concluiu. 
 
Fonte: Assecam 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: RODRIGO LOUREIRO            DATA: 23.04.14 
 

17º PALCO GIRATÓRIO APRESENTA: “SARGENTO 
GETÚLIO” 
 
Qua, 23 de Abril de 2014 21:09  
 
O projeto de difusão das artes cênicas, Palco Giratório, promovido pelo Sistema 
Fecomércio RN por meio do SESC, traz para Natal o espetáculo “Sargento Getúlio”, 
na próxima quarta (23), às 19h. Baseada na obra de João Ubaldo Ribeiro, o 
espetáculo, acontecerá no Teatro Alberto Maranhão e a entrada custará 1kg de 
alimento não perecível. 
 
O monólogo que já ganhou o Prêmio Braskem de Teatro em 2001 nas categorias 
Melhor Espetáculo e Melhor ator, para Carlos Betão, conta a trajetória de um 
sargento que tem a missão de transportar um inimigo político de seu chefe. No 
caminho pelo sertão ele vive aventuras, dilemas e momentos de reflexão. Toda a 
história é narrada pelo próprio sargento. 
 

  
 
 
Classificação: Positiva 
 

http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/4620-17o-palco-giratorio-apresenta-sargento-getulio
http://www.rodrigoloureiro.com.br/novo/coluna/4620-17o-palco-giratorio-apresenta-sargento-getulio


 

VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 23.04.14 
 
Hoje tem o espetáculo 'Sargento Getúlio' no Teatro Alberto Maranhão - Portal No 
Ar 
 
 
A 17ª edição do Palco Giratório oferece mais um espetáculo: trazido ao Rio Grande 
do Norte pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, o maior projeto de difusão 
das artes cênicas do país leva Sargento Getúlio (BA) ao palco do Teatro Alberto 
Maranhão (TAM) em Natal nesta quarta-feira (23), às 20h. Para assistir, basta doar 1 
kg de alimento não perecível no local da apresentação. A programação do Palco 
Giratório 2014 está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Primeira adaptação para o teatro de um livro do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, 
Sargento Getúlio (BA) nos aproxima das raízes brasileiras. Explora o “absurdo” 
tupiniquim, com seus personagens inusitados, fantásticos, de uma loucura 
inimaginável, tal é a riqueza de mitos, lendas e misticismo, tudo sob a perspectiva de 
um dos maiores escritores do país. O monólogo ganhou o Prêmio Braskem de Teatro 
(2011) nas categorias Melhor Espetáculo e Melhor ator. 
 
17º Palco no RN 
 
De abril a outubro, a 17ª edição do Palco Giratório – maior projeto de difusão das 
artes cênicas do país – promove dez espetáculos nacionais às cidades de Natal, 
Mossoró, Caicó, Macaíba, São Paulo do Potengi, Nova Cruz, Assú, Currais Novos e 
Santa Cruz.  Drama, comédia, teatro infantil e infanto-juvenil são alguns dos gêneros. 
 
Além disso, o projeto promoverá cinco apresentações de grupos teatrais locais – 
dentro da proposta de intercâmbio com os grupos nacionais –, oficinas teatrais e um 
Pensamento Giratório em Mossoró, no qual os artistas visitantes batem um papo 
com a plateia, intermediado por um profissional local da área. Também acontecem 
bate-papos entre atores e plateia após todos os espetáculos. 
 
Na 1ª etapa do projeto (abril a junho), foram apresentados os espetáculos Guerra, 
Formigas e Palhaços (RN), Homens de Sola de Vento (SP), Cravo Canavial (RN), O 
Mistério da Bomba H (MG) e agora Sargento Getúlio (BA) – monólogo com texto do 
escritor João Ubaldo Ribeiro –, seguido pelos espetáculos Barrica – Poráguabaixo 
(SC) e Uma Flor de Dama (CE). Para a 2ª etapa (julho a outubro), estão programadas 
as apresentações de Viúva, Porém Honesta (PE), O Segredo da Arca de Trancoso 
(BA), Plaguim (MS), Deus da Fortuna (PB) e Romeu e Julieta (CE). Os alimentos 
arrecadados na entrada serão destinados ao Mesa Brasil, programa de assistência do 
Sesc RN. 
 
Para saber mais, acesse o site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br e o site do Palco 



 

Giratório, o www.sesc.com.br/portal/site/palcogiratorio. 
 
Serviço: 
 
O quê? Palco Giratório 2014 apresenta Sargento Getúlio (BA) Quando? 23/04, às 20h 
 
Onde? Teatro Alberto Maranhão 
Como assistir? Levar 1 kg de alimento não perecível com 1h de antecedência e trocar 
pelo ingresso. Não há limite de ingresso por pessoa: cada alimento vale um ingresso 
 
Atualizado em 23 de abril às 07:50 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE NA HORA H           DATA: 23.04.14 
 
Na Hora H - By Hilneth Correia - Colunista Social, os mais badalados eventos da 
sociedade Natalense você encontra no Na Hora H. Contato: (84) 3611-3168. 
 
 
SESC APRESENTA ESPETÁCULO &quot;SARGENTO GETÚLIO&quot; NO TAM  
 
postado por às 09:30:15 
 

 
 
  
 
A 17ª edição do Palco Giratório oferece mais um espetáculo em abril: trazido ao Rio 
Grande do Norte pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, o maior projeto de 
difusão das artes cênicas do país leva Sargento Getúlio (BA) ao palco do Teatro 
Alberto Maranhão (TAM) em Natal nesta quarta-feira (23), às 20h. Para assistir, 
basta doar 1 kg de alimento não perecível no local da apresentação. A programação 
do Palco Giratório 2014 está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Primeira adaptação para o teatro de um livro do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, 



 

Sargento Getúlio (BA) nos aproxima das raízes brasileiras. Explora o “absurdo” 
tupiniquim, com seus personagens inusitados, fantásticos, de uma loucura 
inimaginável, tal é a riqueza de mitos, lendas e misticismo, tudo sob a perspectiva de 
um dos maiores escritores do país. O monólogo ganhou o Prêmio Braskem de Teatro 
(2011) nas categorias Melhor Espetáculo e Melhor ator. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG SIDNEY SILVA            DATA: 23.04.14 
Blog do Sidney Silva » cultura 
 
 
A região do Seridó vai respirar cultura de 01 a 12 de outubro. A 5ª Aldeia Sesc, 
promovida pelo Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, oferecerá uma 
programação totalmente gratuita, envolvendo artes cênicas (incluindo a última 
apresentação do Palco Giratório 2013), literatura, artesanato, música, cinema e 
oficinas. As atividades acontecem no Sesc Seridó, Ilha de Sant’Ana e Praça Senador 
Dinarte Mariz, e são levadas ainda aos distritos circunvizinhos de Lagoinhas e Palma. 
Toda a programação está disponível no site www.sescrn.com.br 
 
Para o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcelo Queiroz, ações 
culturais como a Aldeia Sesc “são um dos grandes pilares de nossa atuação na busca 
pela promoção do bem estar dos comerciários e seus dependentes. Levar estas 
ações ao interior do estado soma à esta premissa a importância da democratização 
do acesso a estas oportunidades”. 
 
A abertura oficial da Aldeia Sesc acontece dia 05/10, às 19h30, na Ilha de Sant’Ana. 
As Bandas Filarmônicas do Seridó executam dobrados ao chegarem de um grande 
cortejo que sairá da Praça Sen. Dinarte Mariz – conhecida como Praça do Coreto – a 
partir das 17h, junto com grupos teatrais. Além das apresentações musicais, haverá 
a palestra “Centenário da valsa Royal Cinema”, ministrada pelo professor Cláudio 
Galvão. 
 
“A região Seridó sempre acolhe muito bem as programações que promovemos, 
especialmente na área cultural. É gratificante proporcionar lazer e qualidade de vida 
aos caicoenses por meio da cultura, em mais uma edição deste grande projeto”, 
exalta a diretora regional do Sesc, Jeane Amaral. 
 
Cultura para todas as idades 
 
Não tem faixa etária: qualquer pessoa pode desfrutar a programação da Aldeia Sesc. 
Serão doze dias de intensas atividades culturais em três polos da cidade e dois 
distritos vizinhos. 
 
Um dos destaques nas artes cênicas será a comédia “Amor Confesso” (RJ) dia 02/09, 
às 19h30, no Sesc Seridó – última peça a se apresentar pelo Palco Giratório este ano. 
Grupos potiguares também sobem ao palco. Outro destaque da área será a Mostra 
de Teatro Escola de Caicó, na qual estudantes de várias escolas locais encenarão 
peças teatrais para o público. 
 
Projetos fixos como CineSesc, BiblioSesc, Sesc Dramaturgia e Letra &amp; Música 
também integram a programação. Nas nove oficinas oferecidas, serão ensinadas 



 

habilidades nas áreas de audiovisual (com a produtora Goiamum Audiovisual, de 
Natal), artes contemporânea, circense e cênicas, além de fotografia. 
 
Para conferir toda a programação, acesse o www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM            DATA: 24.04.14               EDITORIA: ANA 
SANTOS 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM            DATA: 24.04.14               EDITORIA: 
OPINIÃO /RÁPIDAS 

 
 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE FATO.COM            DATA: 24.04.14               EDITORIA: 
MOSSORÓ /RÁPIDAS 

 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: O MOSSOROENSE            DATA: 24.04.14               EDITORIA: NOTAS DA 
REDAÇÃO 

 Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: JORNAL DE HOJE            DATA: 23.04.14               EDITORIA: CULTURA 

 
 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: SUÉSBTER NERI            DATA: 23.04.14 
Sesc oferece aulões gratuitos de revisão para o ENEM com vagas para Caicó   - 
 
Estão abertas as inscrições para os aulões gratuitos de revisão para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Oferecidos pelo Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) – iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc –, os 
aulões disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As inscrições podem 
ser feitas até segunda-feira (28/04), das 8h às 16h (exceto no fim de semana), nas 
unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e mais informações estão 
disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nos 
aulões. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 
A lista com os selecionados será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 
alunos assistirão aos aulões no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos 
terão acesso às aulas no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá 
os 200 estudantes selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 
horas mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos 
preparatórios para o certame. 
 
 Adicionar aos favoritos o permalink. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO CARLOS COSTA            DATA: 23.04.14 
 
SESC RN OFERECE AULÕES GRATUITOS DE REVISÃO COM 540 VAGAS PARA O ENEM 

 
 
Estão abertas as inscrições para os aulões gratuitos de revisão para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(ENEM).  
 
Oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) – 
iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc –, os aulões 
disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As inscrições podem ser 
feitas até segunda-feira (28/04), das 8h às 16h (exceto no fim de semana), nas 
unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e mais informações 
estão disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
O Sesc RN firmou parceria com 
os melhores professores e instituições de ensino dos três municípios potiguares 
para imprimir excelência no conteúdo repassado nos aulões. Tudo é gratuito: da 
inscrição ao material didático. Serão abordadas as disciplinas de Ciências 
Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências da Natureza 
(Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias (Língua 
Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 
A lista com os selecionados 
será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas acontecem de 05/05 a 
31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 alunos assistirão aos 
aulões no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos terão acesso às aulas no 
Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá os 200 estudantes 
selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 horas mensais. É o 
segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos preparatórios para o 
certame. 
 
O público-alvo do PCG é 
formado por comerciários e seus dependentes, como também por estudantes de 
escolas públicas, cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários 



 

mínimos nacionais. 
 
No ato da inscrição é preciso 
levar os seguintes documentos originais, com cópias: RG ou certidão de 
nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade e, caso 
necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também deverá 
ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Vale lembrar que a renda familiar mensal do candidato não pode 
ultrapassar o valor de três salários mínimos nacionais.  Caso o interessado em fazer o 
curso seja 
menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
O quê? Inscrições abertas 
aulões de revisão para o ENEM 
 
Quando? Até dia 28/04, das 8h 
às 16h (exceto final de semana) 
 
NATAL: Sesc Centro (Rua Cel. 
Bezerra, 33. Cidade Alta) 
 
MOSSORÓ: Sesc Mossoró (Rua Dr. 
João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
 
CAICÓ: Sesc Seridó (Rua 
Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
Mais informações: 
www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO MARCOS DANTAS            DATA: 23.04.14 
 
Sesc RN oferece 540 vagas nos aulões gratuitos de revisão para o ENEM » Blog do 
Marcos Dantas 
 
 
Estão abertas as inscrições para os aulões gratuitos de revisão para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Oferecidos pelo Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) – iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc –, os 
aulões disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As inscrições podem 
ser feitas até segunda-feira (28/04), das 8h às 16h (exceto no fim de semana), nas 
unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e mais informações estão 
disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nos 
aulões. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 
A lista com os selecionados será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 
alunos assistirão aos aulões no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos 
terão acesso às aulas no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá 
os 200 estudantes selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 
horas mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos 
preparatórios para o certame. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG DO BG            DATA: 23.04.14 
Sesc RN oferece aulões gratuitos de revisão para o ENEM; 540 vagas para Natal, 
Mossoró e Caicó | Blog do BG 
 
 
Estão abertas as inscrições para os aulões gratuitos de revisão para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Oferecidos pelo Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) – iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc –, os 
aulões disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As inscrições podem 
ser feitas até segunda-feira (28/04), das 8h às 16h (exceto no fim de semana), nas 
unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo está disponível aqui. 
 
O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nos 
aulões. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 
A lista com os selecionados será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 
alunos assistirão aos aulões no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos 
terão acesso às aulas no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá 
os 200 estudantes selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 
horas mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos 
preparatórios para o certame. 
 
Sobre o PCG 
 
O público-alvo do PCG é formado por comerciários e seus dependentes, como 
também por estudantes de escolas públicas, cuja renda familiar mensal não 
ultrapasse três salários mínimos nacionais. 
 
No ato da inscrição é preciso levar os seguintes documentos originais, com cópias: 
RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade e, 
caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também 
deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Vale lembrar que a renda familiar mensal do candidato não pode 
ultrapassar o valor de três salários mínimos nacionais.  Caso o interessado em fazer o 
curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas aulões de revisão para o ENEM 



 

 
Quando? Até dia 28/04, das 8h às 16h (exceto final de semana) 
 
Onde se inscrever? 
 
NATAL: Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta) 
 
MOSSORÓ: Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
 
CAICÓ: Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
Mais informações: clique aqui. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE/BLOG DA ABELHINHA.COM           DATA: 
23.04.14 
 
Fecomércio RN oferecerá aulões gratuitos para o Enem «  Abelhinha.com 
 
23 de abril de 2014 por Eliana Lima 
 
O Sistema Fecomércio do RN oferecerá “aulões” gratuitos de revisão para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem), por meio do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG), que serão realizados pelo Sesc, com 540 vagas para Natal, 
Mossoró e Caicó. 
 
As inscrições ficam abertas até a próxima segunda-feira (28), das 8h às 16h (exceto 
no fim de semana), nas unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e 
mais informações estão disponíveis no site www.sescrn.com.br/. 
 
Para as aulas, o Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições 
de ensino dos três municípios potiguares. Tudo é gratuito, da inscrição ao material 
didático, com abordagens das disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, 
Filosofia e Sociologia), Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, 
Códigos e suas tecnologias (Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e 
Artes) e Matemática. 
 
A lista com os selecionados será divulgada dia 2 de maio, no site do Sesc RN, e as 
aulas começam serão de 5 de maio a 31 de outubro. 
 
Mais notícias no Twitter da Abelhinha 
 
 Você pode deixar uma resposta, ou trackback a partir do seu próprio site. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: BLOG ROBSON PIRES           DATA: 23.04.14 
 
Sesc oferece aulões gratuitos de revisão para o ENEM com vagas para Caicó - Blog 
do Robson Pires 
 
 
23/abr/2014 
  
ás 10:36 
  
Publicado por Robson Pires na categoria 
 
 Sesc oferece aulões gratuitos de revisão para o ENEM com vagas para Caicó  
 
Estão abertas as inscrições para os aulões gratuitos de revisão para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Oferecidos pelo Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) – iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc –, os 
aulões disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As inscrições podem 
ser feitas até segunda-feira (28/04), das 8h às 16h (exceto no fim de semana), nas 
unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e mais informações estão 
disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nos 
aulões. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 
A lista com os selecionados será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 
alunos assistirão aos aulões no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos 
terão acesso às aulas no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá 
os 200 estudantes selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 
horas mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos 
preparatórios para o certame. 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

 VEÍCULO: PORTAL NO AR            DATA: 23.04.14 
Sesc RN oferece aulões gratuitos de revisão com 540 vagas para o Enem 
 
 
Estão abertas as inscrições para os aulões gratuitos de revisão para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Oferecidos pelo Programa de Comprometimento 
e Gratuidade (PCG) – iniciativa do Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc –, os 
aulões disponibilizam 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As inscrições podem 
ser feitas até segunda-feira (28/04), das 8h às 16h (exceto no fim de semana), nas 
unidades Sesc das respectivas cidades. O edital completo e mais informações estão 
disponíveis no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nos 
aulões. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 
 

Cursinho gratuito do Sesc para o 
Enem atendeu mais de 1 mil vestibulandos (Foto: Alberto Leandro) 
A lista com os selecionados será divulgada dia 02/05 no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 05/05 a 31/10, nos períodos matutino e vespertino. Em Natal, 240 
alunos assistirão aos aulões no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 100 alunos 
terão acesso às aulas no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio Cuca receberá 
os 200 estudantes selecionados. Cada turma percorrerá uma carga horária de 80 
horas mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos 
preparatórios para o certame. 
 
Sobre o PCG 
 
O público-alvo do PCG é formado por comerciários e seus dependentes, como 
também por estudantes de escolas públicas, cuja renda familiar mensal não 
ultrapasse três salários mínimos nacionais. 



 

 
No ato da inscrição é preciso levar os seguintes documentos originais, com cópias: 
RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade e, 
caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também 
deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Vale lembrar que a renda familiar mensal do candidato não pode 
ultrapassar o valor de três salários mínimos nacionais.  Caso o interessado em fazer o 
curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas aulões de revisão para o ENEM 
 
Quando? Até dia 28/04, das 8h às 16h (exceto final de semana) Onde se inscrever? 
NATAL: Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta) MOSSORÓ: Sesc Mossoró 
(Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) CAICÓ: Sesc Seridó (Rua Washington 
Luiz, nº. 55, Boa Passagem) 
 
Mais informações: www.sescrn.com.br 
 
Atualizado em 23 de abril às 10:00 
 
 
Classificação: Positiva 
 



 

VEÍCULO: PORTAL G1            DATA: 23.04.14 
 
G1 - Sesc RN oferece 540 vagas em aulões gratuitos de revisão para o Enem - 
notícias em Rio Grande do Norte 

 
G1 - Rio Grande do Norte clippada em 23/04/2014  

O Sesc do Rio Grande do Norte está com inscrições abertas para os aulões gratuitos 
de revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). São oferecidas 540 
vagas para Natal, Mossoró e Caicó. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira 
(28), das 8h às 16h, nas unidades Sesc de cada cidade. O edital completo e mais 
informações estão disponíveis nosite do Sesc RN. 

O Sesc RN firmou parceria com os melhores professores e instituições de ensino dos 
três municípios potiguares para imprimir excelência no conteúdo repassado nos 
aulões. Tudo é gratuito: da inscrição ao material didático. Serão abordadas as 
disciplinas de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), Ciências 
da Natureza (Física, Química e Biologia), Linguagens, Códigos e suas tecnologias 
(Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola e Artes) e Matemática. 

A lista com os selecionados será divulgada dia 2 de maio no site do Sesc RN. As aulas 
acontecem de 5 de maio a 31 de outubro, nos períodos matutino e vespertino. 
Em Natal, 240 alunos assistirão aos aulões no Espaço Contemporâneo; em Mossoró, 
100 alunos terão acesso às aulas no Darwin Colégio e Curso e, em Caicó, o colégio 
Cuca receberá os 200 estudantes selecionados. Cada turma terá carga horária de 80 

horas mensais. É o segundo ano que o Sesc RN oferece aulões gratuitos 
preparatórios para o certame através do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade (PCG). 

Sobre o PCG 

O público-alvo do PCG é formado por comerciários e seus dependentes, como 
também por estudantes de escolas públicas, cuja renda familiar mensal não 
ultrapasse três salários mínimos nacionais. 

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/index.html
http://www.sescrn.com.br/
http://www.klipbox.com.br/rn/rio-grande-do-norte/cidade/natal.html
http://www.klipbox.com.br/rn/rio-grande-do-norte/cidade/caico.html


 

No ato da inscrição é preciso levar os seguintes documentos originais, com cópias: 
RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade e, 
caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também 
deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. A renda familiar mensal do candidato não pode ultrapassar o valor 
de três salários mínimos nacionais.  Caso o interessado em fazer o curso seja menor 
de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 

Serviço 

O quê? Inscrições abertas aulões de revisão para o ENEM Quando? Até dia 28 de 

abril, das 8h às 16h (exceto final de semana) Onde se inscrever? NATAL: Sesc Centro 
(Rua Cel. Bezerra, 33. Cidade Alta) MOSSORÓ: Sesc Mossoró (Rua Dr. João 
Marcelino, S/N, Nova Betânia) CAICÓ: Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa 
Passagem)   

Classificação: Positiva 

http://www.klipbox.com.br/rn/rio-grande-do-norte/cidade/mossoro.html


 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM            DATA: 23.04.14 
 
Alunos poderão se inscrever para aulões gratuitos oferecidos pelo Sesc  - 
 
Foto: De Fato 

 
 
 Uma grande oportunidade para os alunos que vão fazer o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) neste ano. O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte 
(Sesc/RN) disponibiliza 540 vagas para Natal, Mossoró e Caicó. 
 
 As inscrições poderão ser realizadas até esta segunda-feira, 28, das 8h às 16h, nas 
três unidades dos municípios mencionados. Vale lembrar que a inscrição e o material 
didático . Os aulões terão início no dia 5 de maio e se encerram em 30 de outubro. 
 
 A sede do Sesc em Mossoró será contemplada com 100 vagas para os alunos que 
desejarem participar desta aulões que serão realizados no Darwin Colégio e Curso. A 
carga horária será de 80 horas mensais. 
 
 Em Natal serão oferecidas 240 vagas e em Caicó estão sendo disponibilizadas 200 
para os alunos selecionados. A lista com os alunos será divulgada no dia 2 de maio 
no site da instituição www.sescrn.com.br 
 
 
Classificação: Positiva



 

VEÍCULO: SITE  GUMARÉ EM DIA            DATA: 23.04.14 
 
Ex-prefeito Francisco de Assis pede direito de resposta em reportagem que 
envolve seu nome. | Guamaré em Dia 
 

 
 
 
23 de abril de 2014 Dantas Sem categoria,  
 
“Sem retirar uma vírgula, veja na integra o e-mail enviado ao blog pelo o ex-prefeito 
Francisco de Assis”. 
 
A quem interessar possa: 
 
Li com bastante surpresa a postagem publicada no blog Guamaré em dia, no dia 21 
de abril de 2014, em que eu, Francisco de Assis Silva Santos, fui citado, inclusive com 
fotos, sendo incluído num rol de ex-prefeitos do município de Guamaré que não 
fizeram nada pela população e que não deram a mínima para problemas que 
afligiam a população mais carente. 
 
Para quem conhece a recente história política de Guamaré, logo percebe que a 
matéria veiculada pelo blog, é tendenciosa, desonesta, mentirosa e até caluniosa. 
Sou respeitador da democracia, do direito a liberdade de expressão e da liberdade 



 

de imprensa, mas não posso ficar calado, vendo a história de Guamaré sendo 
desrespeitada e tendo fatos e acontecimentos distorcidos. 
 
Para quem não me conhece, e nem conhece a minha história, vou me apresentar. 
Sou natural de Ruy Barbosa/RN, me criei em Baixa do Meio, e com muita honra no 
ano de 2000, vencemos as eleições municipais e fui diplomado vice-prefeito da 
terceira administração do saudoso João Pedro Filho. Assim como quase todos os 
outros administradores do município de Guamaré, também tive origem pobre. Não 
sou filho de pescador, mas sou filho de um agricultor com muito orgulho. 
 
Em razão do afastamento e da posterior renúncia do ex-prefeito João Pedro Filho, 
assumi a prefeitura de Guamaré, em Setembro do ano de 2003, em meio a um 
turbilhão de acontecimentos jurídicos e de disputas por poder que permeavam a 
cidade. Com muita determinação e desejo de ver uma Guamaré melhor, arregacei as 
mangas e realizamos no município de Guamaré, em apenas 1 ano e 3 meses, uma 
administração equivalente a um mandato inteiro de 4 anos. Durante este período o 
nosso trabalho era de sol a sol. A cidade respirava trabalho. 
 
Eu não precisaria citar neste texto as diversas realizações acontecidas durante a 
nossa breve administração naquele período, pois basta caminhar pela cidade de 
Guamaré e perceber que a nossa marca existe até hoje, indelével, nos quatro cantos 
do nosso município. Mas para que fique registrado e para que inverdades não 
prevaleçam e não tentem apagar a memória histórica de nossa cidade, vamos aos 
fatos, pois contra eles não há argumentos. 
 
No ano de 2004, com um orçamento de pouco menos de R$ 2.600.000,00 por mês, 
nós duplicamos, urbanizamos e iluminamos, sinalizamos e modernizamos a entrada 
de Guamaré, trazendo mais segurança e mais fluidez ao transito da cidade; 
 
A orla marítima do rio Miassaba foi construída, urbanizada e iluminada, o que 
valorizou o local, atraindo investimentos de hotelaria, melhorando as condições dos 
imóveis e consequentemente a qualidade de vida dos moradores daquela região; 
 
Fundamos o conjunto Vila Maria, entregando mais de 120 casas aos moradores 
daquele bairro, incluindo toda a pavimentação do bairro, como também a 
iluminação pública e a distribuição de água; 
 
Construímos uma Creche Modelo no Conjunto Vila Maria, creche esta que para 
época já contava com uma arquitetura bastante moderna e arrojada, que até hoje 
causa admiração a quem visita a cidade; 
 
Construímos, revitalizamos, modernizamos e iluminamos as 5 principais praças 
públicas da cidade, trazendo acessibilidade e democratizando os espaços públicos 
para uso do cidadão.; 



 

 
Construímos o calçadão de Salina da Cruz, levando segurança para os moradores que 
transitam a pé ou de bicicleta naquela localidade; 
 
Ampliamos, modernizamos e aparelhamos o Hospital Manoel Lucas de Miranda. 
Nesta ampliação, construímos duas salas para instalação de um centro cirúrgico que 
até hoje não foi colocado em funcionamento. Também executamos toda a rede de 
tubos de oxigênio para utilização nas enfermarias, que até hoje continua sem uso; 
 
Construímos 6 Postos de Saúde espalhados por toda a zona rural do município, 
levando assim a estrutura de saúde pública para perto das pessoas que moram 
distante da sede do município; 
 
Compramos o prédio e implantamos o programa de farmácia popular, que até hoje 
atende as pessoas mais carentes do município distribuindo medicamentos 
gratuitamente; 
 
Compramos o imóvel e adaptamos para a instalação da escola José Silvino de 
Oliveira, ampliando assim a rede de educação básica na sede do município em 
Guamaré; 
 
Idealizamos e Criamos o programa Restaurante do Povo, que atendia 3.000 pessoas 
com refeições de qualidade, ao custo de 30 centavos, na sede do município e no 
distrito de Baixa do Meio. Temos a certeza que até hoje os mais carentes lembram 
que foi a nossa administração que criou este programa; 
 
Reconstruímos e Ampliamos a Escola Municipal em Salina da Cruz, a qual estava 
fechada a anos e até hoje serve aos moradores daquela comunidade; 
 
Reformamos e adaptamos o prédio e trouxemos para Guamaré a agência do Banco 
do Brasil, fato este que melhorou e modernizou o sistema de pagamentos dos 
funcionários que a partir da nossa gestão passaram a receber seus vencimentos 
creditados em contas correntes, além da grande melhoria e incremento na 
economia do município; 
 
Urbanizamos, através de pavimentação asfáltica, os acessos a comunidade de ponta 
de Salina/Lagoa Seca; 
 
Construímos e reformamos mais de 250 residências no distrito de baixa do meio, 
melhorando as condições de moradia de centenas de famílias que moravam de 
forma apertada e desconfortável em suas residências; 
 
Investimos em capacitação. Em nossa gestão, foi a primeira vez que o município viu 
os ônibus e trailers do SENAI, SENAC E SESC, estacionarem em nossa cidade para 



 

ministrar cursos profissionalizantes de corte de cabelo, artesanato, culinária, etc. 
Com muito orgulho, vejo os frutos deste trabalho até hoje em nosso município, com 
profissionais que se qualificaram naquela época e até hoje sobrevivem do ofício que 
aprenderam naquela ocasião; 
 
Os praticantes e amantes do esporte são testemunhas do apoio que a nossa gestão 
deu aos desportistas. Em nenhuma época, se viu tanto o esporte de Guamaré se 
destacando na mídia, como naquele período; 
 
Na Zona Rural, perfuramos dezenas de poços artesianos nas comunidades que 
sofriam com falta de água, além da realização de doação de bombas elétricas para 
um melhor aproveitamento da água. Nas áreas onde não havia energia elétrica, 
instalamos moinhos para  que a água pudesse ser captada dos poços. Além da 
doação de sementes para realização do plantio nos períodos de inverno; 
 
Para o funcionalismo público, implementamos um aumento médio de 30% no salário 
dos funcionários da Educação, da Saúde e da Segurança, além da valorização dos 
servidores em suas funções; 
 
Na área do turismo e do entretenimento, fizemos um resgate cultural, realizando 
pela primeira vez no município eventos de grande porte, trazendo para a nossa terra 
artistas de renome nacional, assim como foi no carnaval, na festa de emancipação e 
no são João. Fizemos tudo isto de forma limpa e honesta, sem atrair para o 
município a atenção da justiça nem da polícia. 
 
Prezados Senhores, para um ex-prefeito que foi acusado de não ter feito nada pela 
população guamareense, até que meu texto já está ficando bastante longo. 
 
Eu teria mais outra dezenas de realizações concretas para citar aqui. Mas para não 
continuar me alongando e deixando o texto cansativo, vou me deter apenas nestas 
principais ações listadas acima. 
 
Queridos Amigos e Conterrâneos Guamareenses, o fato mais saudável para a política 
e para a democracia é a alternância de poder. Com a alternância de poder é 
permitido ao cidadão traçar comparativos e reconhecer quem realmente trabalhou 
em prol dos seus conterrâneos. 
 
Quem me conhece, sabe que não tenho sede de poder, nem desejo o poder a 
qualquer custo. Muito menos sou um inconformado por não está no poder. Muito 
pelo contrário, sinto-me honrado por ter sido prefeito de Guamaré e tenho em 
minha consciência a sensação do dever cumprido. Digo isto porque todas as 
realizações e obras que citei neste relato, estão de pé, servindo e beneficiando ao 
povo de Guamaré. 
 



 

Em nossa gestão plantamos a semente do desenvolvimento, da modernização e do 
progresso para Guamaré. Repudiamos qualquer tentativa de diminuir ou de anular a 
importância do nosso mandato na história da cidade. A história nos julgará. Ou 
melhor, já está nos julgando. 
 
Em 2013, a cidade de Guamaré, recebeu quase R$ 150.000.000,00 de arrecadação. 
Com menos de 25% deste montante nós realizamos obras e ações que estão de pé 
até hoje nos quatro cantos do município. 
 
Não posso responder pelos administradores que vieram depois de nós. Poderíamos 
até nos estender aqui, confrontando e desafiando administrações que nos 
sucederam, para fazermos um comparativo e discutirmos quem fez mais e em tão 
pouco tempo. Mas este não é o nosso objetivo. Nossa única intenção é refrescar a 
memória dos que maldosamente tentam introduzir a mentira e semear a discórdia 
entre os cidadãos. 
 
Se a intenção do blog Guamaré em Dia é exaltar o seu líder político, ou destacar as 
ações de quem está no poder, que o faça. É um direito que lhes assiste. Mas não 
deveriam esquecer que no ano de 2102 o blog foi agraciado com a Lei Municipal que 
lhe confere o título de utilidade pública no município. Isto traz grandes 
responsabilidades. Então que o blog funcione de forma pública e isenta, não 
servindo apenas de panfleto político e de diário inútil a quem está no poder. 
 
Tentar exaltar alguém denegrindo a imagem de outro é uma atitude covarde e 
desonesta com que acessa ao blog procurando notícias e não mentiras. 
 
Temos a certeza que os cidadãos de Guamaré tem memória e sabem fazer cálculos. 
Portanto não adianta tentar ludibriar, pois contra fatos não há argumentos. 
 
Um abraço a todos, 
 
Francisco de Assis Silva Santos, em Guamaré/RN 23 de Abril de 2014. 
 
 
Classificação: Positiva 
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